
 

 

 

  

 

 

 

 Dato: 01-05-2021 

Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18 

Udsatterådet 

 

Høringssvar vedr. vedrørende ny Handleplan for udsattepolitikken 2021- 2022 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen vedrørende ny Handle-

plan for udsattepolitikken 2021- 2022. 

For Udsatterådet er det af grundlæggende betydning at Udsattepolitikkens Handleplan er med til 

at forbedre situationen for mennesker i socialt udsatte positioner på Frederiksberg. Det er således 

positivt at se at flere af udvikliklingsinitiativerne fra forrige handleplan er gjort permanente og nu 

indgår som en del af kerneindsatsen på socialområdet.      

 
Udsatterådet bakker op om Handleplanen 2021-2022, der fokuserer på mange væsentlige indsats-

områder og indsatserne skønnes relevante og fornuftige.  

Hjemløshed og boliger 

Udsatterådet bilfalder indsatserne der skal afhjælpe hjemløshed på Frederiksberg (indsats 1) og 

bidrage til at hjælpe udsatte borgere med at overkomme sociale problemer og komme videre i en 

permanent bolig i tråd med Housing First. 

Det er dog et bekymringspunkt, at der på Frederiksberg er et væsentligt behov for boliger til udsatte 

borgere med en lav betalingsevne fremadrettet. Udsatterådet opfodrer derfor til at Frederiksberg 

Kommune er i front og vender udviklingen på hjemløseområdet. Rådet opfordrer til at der etableres 

flere boliger til hjemløse og andre udsatte borgere med lav betalingsevne. Mange af disse menne-

sker har stadigt vanskeligere ved at få en bolig, som de kan betale på Frederiksberg. 

Det er positivt at der lige nu er flere udsatte, som kommer i egen bolig, men det er vigtigt at Fre-

deriksberg Kommune har et forsat fokus på at sikre tildeling af boliger til udsatte borgere.  

I den forbindelse kunne vi godt efterlyse en politik, der sikrer, at der altid bygges billige almene 

boliger, når der bygges nyt på Frederiksberg, herunder på hospitalsgrunden sådan at der sim-

pelthen gøres til en betingelse for, at få lov til at bygge på Frederiksberg.  

 

 



 

 

 

De ældre hjemløse har fx typisk meget komplekse problemer og har ofte meget lange ophold på 

herberger og forsorgshjem. For at komme videre - og ind i en bolig, er det nødvendigt med en 

bolig som de kan rumme at være i - og som kan rumme dem. De fleste sårbare borgere kan og 

bør integreres i et almindeligt boligmiljø tilknyttet den relevante sociale støtte. Der er brug for bo-

ligmiljøer med diversitet og mangfoldighed på Frederiksberg. 

Dette er også helt i tråd med Udsattepolitikkens indsats overfor hjemløse på Frederiksberg som 

hviler på Housing First princippet, hvor en varig bolig med bostøtte er en forudsætning for, at der 

kan arbejdes med de problemstillinger og udfordringer som den hjemløse måtte have. Udsatterå-

det ser en stabil boligsituation, som et vigtigt element i indsatsen, hvis det skal lykkes med at sta-

bilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, misbrug og den udsattes sociale netværk. Boligen og 

støtten giver tilsammen gode grundbetingelser for at kunne skabe en positiv udvikling i forhold til 

fx psykisk sygdom, misbrug, socialt netværk, job, uddannelse mv. 

Set i økonomisk perspektiv er der også mange omkostninger at spare ved at hjemløse hurtigt 

kommer i egen bolig og dermed undgår dyre opholdspladser på forsorgshjem mm. Samtidig med 

at det skaber et bedre og mere værdigt liv for den udsatte. Det handler om at nedbringe lange 

ophold på herberger og kvindekrisecentre samt andre lignende midlertidige botilbud – og dermed 

opretholde intentionen om ”midlertidighed”, idet der er risiko for at brugerne bliver fastlåst i udsat-

temiljøet, herunder at de sociale problemstillinger forværres med et behov for mere omfattende 

og indgribende støtteforanstaltninger.  

Det bliver især nødvendigt at afsøge nye muligheder og alternative løsninger, så flere udsatte og 

sårbare borgere kan få deres egen bolig og dermed et værdigt liv.  

 

Covid 19 og bekæmpelse af ensomhed  

Udsatterådet ønsker øget opmærksomhed på Covid-19 og de afledte konsekvenser for socialt 

udsatte borgere, herunder ensomhed og isolation – og rådet vil opfordre til at Frederiksberg Kom-

mune gør en ekstra indsats i forhold til at sikre, at de mange statslige midler, der er afsat til kom-

muner og civilsamfund også kommer de allermest udsatte til gode. Der kan f.eks. ansættes en 

frivllighedskoordinator, som kan være med til at bygge bro og samarbejde med civilsamfundet om 

specifikke indsatser målrettet udsatte. Det gælder også de midlerne der skal bruges i bo- og dag-

tilbud til ældre og udsatte borgere til oplevelsesaktiviteter. 

Ulighed i sundhed 

Udsatterådet bifalder at Handleplanen inderholder en bred vifte af tiltag til for lighed i sundhed, 

herunder socialsygeplejersken, ansættelsen af en læge på botilbud og herberger mm. Rådet vil 

gerne opfordre til, at der fremadrettet også tænkes i hvordan Sundhedscentret kan åbnes mere op 

for kommunes udsatte borgere, dvs. hvordan de får samme muligheder som øvrige borgere for 

diverse sundhedsfremmende aktiviteter. Kan Sundhedshuset komme ud i borgernes boliger, lave 

aktiviteter i parker osv.? 

 



 

 

 
På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter. 

v/ formand Michael Brautsch 

 

 

 

 

 

 


